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Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. (2010/37/WE) rok 2011 usta-
nowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. 
Krajowym Organem Koordynującym dla Roku Wolontariatu w Polsce zostało Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiadało zarówno za zaplanowanie krajo-
wych obchodów Roku, jak również odgrywało istotną rolę w wyznaczaniu i realizacji 
kierunków działania polskiej Prezydencji w obszarze wspierania rozwoju wolontariatu 
w Unii Europejskiej.

Pomysł na wypracowanie w ramach polskiej Prezydencji Konkluzji Rady UE dot. wo-
lontariatu powstał m.in. jako efekt zaangażowania Stałego Przedstawicielstwa RP oraz 
prac i konsultacji w ramach powołanego na okoliczność Europejskiego Roku Wolon-
tariatu 2011 Międzysektorowego Zespołu Roboczego ERW 2011. Konkluzje miały pod-
kreślić zainteresowanie Polski tematyką wolontariatu i stanowić zwieńczenie obchodów 
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską 2011.

W celu wypracowania projektu dokumentu powołany został Zespół, w skład którego 
wchodzili zarówno przedstawiciele administracji publicznej (ze strony Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej: Departament Pożytku Publicznego, Departament Współpracy 
Międzynarodowej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Departa-
ment Analiz Ekonomicznych i Prognoz oraz eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) 
oraz sektora pozarządowego, którzy zgłosili chęć udziału w pracach Zespołu. Pierwsze 
posiedzenie odbyło się w dniu 28 stycznia 2011 r. Wypracowany przez Zespół dokument 
został skonsultowany międzyresortowo i społecznie. W czerwcu 2011 r. trafił do Sekreta-
riatu Rady Unii Europejskiej.

Podczas prac grup roboczych Rady UE w lipcu i wrześniu 2011 r. ostateczna treść kon-
kluzji została uzgodniona z wszystkimi państwami członkowskimi UE. Ich przedsta-
wiciele podkreślali znaczenie i wysoką jakość przedstawionej przez Polskę propozycji, 
co ułatwiło prowadzenie sprawnych, choć wytężonych prac nad dokumentem. 

Ostatecznie, po przyjęciu dokumentu przez COREPER, w dniu 3 października 2011 r. 
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) 
przyjęła formalnie konkluzje: Rola wolontariatu w polityce społecznej. 
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Konkluzje, ze względu na swoją specyfikę, są dokumentem o charakterze 
ogólnym, stanowiącym wyraz kompromisu wszystkich państw członkow-
skich UE. Nie mają charakteru bezpośrednio wiążącego, ale mogą stanowić 
dokument, na który kraje członkowskie albo instytucje unijne będą mogły 
powoływać się w negocjacjach nad innymi dokumentami czy projektowaniu 
konkretnych rozwiązań.

Poniżej przedstawiamy Państwu konkluzje nt. Roli wolontariatu w polityce 
społecznej w oficjalnym tłumaczeniu na język polski oraz w języku angiel-
skim.
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Rola wolontariatu w polityce społecznej
Konkluzje Rady

Rada Unii Europejskiej,

Mając na uwadze fakt, że:

1. Termin ‘wolontariat’ odnosi się – z odpowiednim uwzględnieniem specyficznych 
uwarunkowań w każdym z państw członkowskich i wszelkich form wolontariatu 
– do wszelkiego rodzaju działań wolontariackich: formalnych, pozaformalnych 
i nieformalnych, które dana osoba podejmuje z własnej woli, własnego wyboru 
i własnej motywacji oraz bez nastawienia na zysk. Wolontariat przynosi korzyści wo-
lontariuszowi, poszczególnym społecznościom i ogółowi społeczeństwa. Jest rów-
nież narzędziem służącym osobom fizycznym i stowarzyszeniom do rozwiązywania 
problemów i do zaspokajania potrzeb ludzkich, społecznych, międzypokoleniowych 
i środowiskowych; jest często prowadzony na rzecz organizacji non-profit lub w ra-
mach inicjatyw określonej społeczności.

2. Wolontariat należy wyraźnie odróżnić od płatnego zatrudnienia i w żadnym wy-
padku nie powinien go on zastępować1. Nie powinien on utrwalać nierówności 
płciowych w ramach płatnej i nieodpłatnej pracy i nie może być pretekstem do re-
dukowania czasu pracy zatrudnionych ani do odsuwania ich z rynku pracy.

3. Na wolontariat nie można przerzucać ogólnej odpowiedzialności państwa w zakre-
sie gwarantowania praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych ani w zakresie 
zapewniania możliwości korzystania z tych praw.

4. Praworządność i pełne poszanowanie integralności jednostki wymagają, by wolon-
tariat podlegał obowiązującemu ustawodawstwu i był realizowany z pełnym posza-
nowaniem powszechnych i podstawowych praw i wolności.

5. Wolontariat ma charakter przekrojowy, wielowymiarowy i może mieć znaczenie dla 
wielu polityk, w szczególności dla: polityki zatrudnienia i polityki społecznej, równych 
szans, opieki socjalnej, edukacji i młodzieży, polityki kulturalnej, polityki regionalnej, 
badań i rozwoju, sportu i polityki zdrowotnej, ochrony środowiska, reprezentowania 
interesów konsumentów, ochrony ludności, polityki w zakresie pomocy humanitar-
nej i polityki na rzecz rozwoju, w tym dla ich wymiaru zewnętrznego.

1 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w spra-
wie realizacji wspólnych celów dotyczących działań młodzieży w ramach wolontariatu, Dz.U. C 241 z 20.9.2008, 
s. 1.
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 6. Wolontariat może być okazją do kształcenia się; angażowanie się w wo-
lontariat umożliwia obywatelom nabywanie nowych umiejętności i umac-
nia ich poczucie przynależności do społeczeństwa; może stać się także 
katalizatorem zmian społecznych.

 7. Wolontariat może przyczyniać się do wzrostu i wzmocnienia kapitału 
społecznego, gdyż sprzyja tworzeniu sieci społecznych opartych na za-
ufaniu i współpracy oraz zachęca do zachowań wynikających z zaangażo-
wania na rzecz dobra wspólnego.

 8. Wolontariat może przyczynić się do rozwijania aktywności obywatel-
skiej, demokracji, spójności społecznej, a przy tym do wdrażania pod-
stawowych wartości i zasad Unii Europejskiej, którymi są: solidarność, 
zrównoważony rozwój, godność ludzka, równość, pomocniczość, i – co za 
tym idzie – do propagowania tożsamości europejskiej.

 9. Wolontariat jako przejaw aktywności obywatelskiej obecny jest we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego i przyczynia się np. do eliminowania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, poprawy sytuacji słabszych grup spo-
łecznych, wzmacniania integracji społecznej i wspierania godnego starzenia 
się, solidarności międzypokoleniowej, a także do wzrostu gospodarczego.

10. Popularyzowanie wolontariatu to także ogólny cel Europejskiego Roku 
Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)2 oraz 
priorytetowy obszar działań, który przewidziano w odnowionych ramach 
europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018)3. W zaleceniu 
Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej 
wyrażono wsparcie dla mobilność młodych wolontariuszy4.

11. Promowanie wolontariatu może mieć znaczenie dla realizacji inicjatyw 
w ramach Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności 
Międzypokoleniowej (rok 2012)5 i jest zgodne z celami Europejskiego Roku 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (rok 2010)6, a jednocześnie 
stanowi nadrzędny element tych dwóch działań i przyczynia się do utrwa-
lenia osiągniętych dzięki nim rezultatów.

12. Wolontariat może przyczynić się do realizacji celów strategii „Europa 2020” 
przez wspieranie włączenia społecznego i kształcenia, a także przez działa-
nia zwiększające szanse na rynku pracy.

2 Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego 
Aktywność Obywatelską (rok 2011) (2010/37/WE). Zob. też COM(2011) 568 wersja ostateczna.

3 Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na 
rzecz młodzieży (2010–2018) (Dz.U. C 311 z 19.2.2009).

4 Zalecenie Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii Euro-
pejskiej (2008/C 319/03).

5 COM(2010) 462 wersja ostateczna.
6 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie Europejskiego 

Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (1098/2008/WE).
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13. Pewne bariery powodują ograniczenie wolontariatu i uniemożliwiają pełne wy-
korzystanie jego potencjału; są to na przykład:

• Nierówne warunki wspierania rozwoju wolontariatu na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym, między innymi prawa i obowiązki wolontariuszy 
i ich organizacji,

• Niedocenianie wartości wolontariatu,

• Brak dostępnych informacji na temat wolontariatu, jego wartości i możliwości, 
jakie oferuje, oraz na temat znaczenia wolontariatu dla jednostek i społeczeń-
stwa.

Rada podkreśla znaczenie, jakie ma wolontariat:

14. Dla umacniania społeczeństwa obywatelskiego, aktywizowania obywateli (w tym 
osób ze słabszych grup społecznych), spójności społecznej, solidarności między-
pokoleniowej, dialogu międzykulturowego, poprawy umiejętności społecznych 
i kwalifikacji zawodowych oraz kluczowych kompetencji, promowania rozwoju oso-
bistego, rozwiązywania kwestii nierówności płciowych, ograniczenia istniejących 
barier społecznych, nietolerancji i wszystkich form dyskryminacji.

15. Dla integrowania narodów europejskich oraz rozpowszechniania unijnych wartości 
poza granicami UE i propagowania tożsamości europejskiej.

16. Dla podniesienia kompetencji młodych ludzi i wspierania ich ścieżek kariery z myślą 
o zwiększeniu ich szans na rynku pracy, między innymi przez poprawę ich umiejęt-
ności społecznych. Jednocześnie wolontariat nie może zastąpić korzyści płynących 
z kształcenia formalnego lub doświadczenia zawodowego w tym zakresie.

17. Dla nabywania kompetencji przez osoby starsze, zapewnienia włączenia społeczne-
go tych osób, poprawy ich zdolności oraz dobrobytu, a także dla wykorzystania ich 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

18. Dla podniesienia kompetencji i udoskonalenia umiejętności słabszych grup spo-
łecznych, które także mogą angażować się w wolontariat i w ten sposób lepiej 
integrować się społecznie.

19. Jako czynnik rozwijania aktywności sportowej i fizycznej na poziomie najbliższym 
obywatelom.

Rada zachęca zatem państwa członkowskie oraz Komisję Europejską, by – w ra-
mach swoich kompetencji i zgodnie z zasadą pomocniczości oraz z uwzględnieniem 
swej struktury instytucjonalnej – podjęły następujące działania:

20. Uwzględniły niniejsze konkluzje przy realizacji celów strategii „Europa 2020” i prze-
widzianych w niej inicjatyw przewodnich.
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21. Propagowały współpracę w zakresie rozwijania wolontariatu w Unii Euro-
pejskiej oraz w państwach objętych europejską polityką sąsiedztwa. Mogą 
temu służyć programy wymiany wolontariuszy prowadzone z udziałem 
Unii Europejskiej i państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, jak 
również wsparcie dla organizacji wolontariackich.

22. Zachęcały do współpracy, realizacji wspólnych projektów oraz wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk między różnymi szczeblami władzy, w tym 
na poziomie europejskim, między podmiotami zaangażowanymi w działa-
nia o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym 
i działania na rzecz młodzieży7.

23. Wspierały rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego (jako kluczo-
wych promotorów wolontariatu) na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajo-
wym i europejskim oraz współpracę tych organizacji na szczeblu europejskim, 
prowadziły stały dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i promowały 
szkolenia dla wolontariuszy i organizacji korzystających z ich zaangażowania.

24. Rozważyły możliwości zachęty do wypracowywania, publikowania i roz-
powszechniania narzędzi i metod badawczych oraz rezultatów badań 
w odniesieniu do wolontariatu i aktywności obywatelskiej, a także danych 
statystycznych (w tym badań nad wpływem wolontariatu na warunki go-
spodarcze i społeczne poszczególnych państw członkowskich oraz na do-
brobyt społeczny, z jednoczesnym uwzględnieniem problematyki płci).

25. Propagowały rolę wolontariatu jako formy pozaformalnego i nieformalne-
go uczenia się przyczyniającego się do zdobywania nowych umiejętności 
i kompetencji oraz do zwiększenia szans na rynku pracy wśród osób w róż-
nym wieku i pochodzących z różnych grup społecznych.

26. Wspierały eksponowanie i uznawanie kompetencji zdobywanych w ra-
mach wolontariatu poprzez takie instrumenty jak Europass, a w szczegól-
ności paszport potwierdzający umiejętności, który ma zostać wprowadzo-
ny, oraz Youthpass.

27. Wspierały krótkoterminowe inicjatywy wolontariackie, które mogą uła-
twić zainteresowanym godzenie wolontariatu z płatnym zatrudnieniem 
i życiem rodzinnym, a także promowały rozwiązania pomagające tym 
osobom w podejmowaniu długoterminowego wolontariatu w miejsce 
wcześniejszych okazjonalnych działań wolontariackich.

28. Mobilizowały potencjał osób dotkniętych wykluczeniem, mogących stać 
się aktywnymi obywatelami dzięki wolontariatowi, który zwiększa ich 
poczucie bycia potrzebnym, a także przyczynia się do zmiany stereoty-

7 Konkluzje Rady na temat roli kultury w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (15448/10).
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powego postrzegania tych osób przez społeczeństwo jako jednostek będących 
wyłącznie beneficjentami pomocy.

29. Promowały e-wolontariat jako nowatorską formę wolontariatu, która stanowi 
pozytywny aspekt wirtualnej aktywności internautów.

30. Działały na rzecz warunków sprzyjających rozwijaniu wolontariatu, wykorzystując 
narzędzia, które mogą okazać się niezbędne, w tym strategie promocji i rozwoju 
wolontariatu.

31. Zachęcały firmy oraz inne podmioty sektora prywatnego do wspierania inicjatyw 
promujących i szerzących wolontariat w kontekście wolontariatu zatrudnionych8.

32. Dążyły do tego, by rozwijanie wolontariatu stało się elementem przyszłych unijnych 
programów dotyczących polityki społecznej, edukacji, młodzieży, obywatelstwa, kul-
tury i sportu, bez uszczerbku dla negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych.

33. Dbały o to, by wszelkie działania podejmowane na szczeblu UE dotyczące mobil-
ności wolontariuszy były zgodne z Europejską kartą na rzecz jakości mobilności9.

Rada zachęca Komisję Europejską, by:

34. W odpowiednich przypadkach przeanalizowała możliwości rozwijania wolontariatu 
w ramach programów objętych polityką spójności.

35. Zbadała możliwości uwzględniania udziału wolontariatu w projektach dotowanych 
z funduszy UE oraz stworzenia mechanizmów odpowiedniego wyceniania wolontariatu.

36. Rozważyła, czy możliwe jest pogłębienie dyskusji na temat roli wolontariatu, która to 
dyskusja jest istotnym elementem dalszego rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej.

37. Przeanalizowała system istniejących wskaźników dotyczących działalności wolon-
tariackiej i jej roli w stosownych politykach UE, uwzględniając problematykę płci, 
oraz rozważyła w stosownych przypadkach możliwość sięgania po narzędzia staty-
styczne, np. podręcznik MOP dotyczący oceniania wolontariatu, aby zapewnić po-
równywalne dane i wskazać, w stosownych przypadkach, znane lub nowe dziedziny 
wolontariatu, które wymagają podjęcia ściślejszej współpracy w ramach UE.

38. W stosownych przypadkach rozpowszechniała wszelkie wyniki dialogu z platforma-
mi społeczeństwa obywatelskiego mające znaczenie dla promocji wolontariatu.

39. Dbała o to, by państwa członkowskie nadal uwzględniały zasadę pomocniczości 
w swojej definicji wolontariatu, zwłaszcza wolontariatu w dziedzinie ochrony ludności.

8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spój-
ności gospodarczej i społecznej (2007/2149(INI)) (2009/C 259 E/02).

9 Zalecenie 2006/961/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej w celach edukacji 
i szkolenia: Europejska karta na rzecz jakości mobilności [Dz.U. L 394 z 30.12.2006].
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The role of voluntary activities in social policy
Council Conclusions

The Council of the European Union,

Considering that:

1. Having due regard to the particularities of the situation in each Member 
State and all forms of volunteering, the term „voluntary activities” refers 
to all types of voluntary activities, whether formal, non-formal or informal 
which are undertaken of a person’s own free will, choice and motivation, 
and is without concern for financial gain. They benefit the individual vo-
lunteer, communities and society as a whole. They are also an instrument 
for individuals and associations to address human, social, intergenerational 
or environmental needs and concerns, and are often carried out in support 
of a non-profit organisation or community-based initiative.

2. Voluntary activities need to be clearly distinguished from paid employ-
ment and should by no means replace it1. They should not perpetuate 
gender inequalities in paid and unpaid work and may not encourage em-
ployee’s reduction of working time or withdrawal from the labour market.

3. Voluntary activities can not replace the overall responsibility of the state to 
ensure and provide economic, social and cultural rights.

4. To ensure rule of law and the full respect for the integrity of the individual, 
voluntary activitie must be subjected to existing legislation and fully re-
spect the universal and fundamental rights and freedoms.

5. Voluntary activities are transversal, multi-dimensional and have potential 
significance for many policies, in particular: employment and social policy, 
equal opportunities, social care, education and youth, cultural policy, re-
gional policy, research and development, sport and health policy, environ-
mental protection, consumer’s interests, civil protection, humanitarian aid 
and development policy including their external dimensions.

 6. Volunteering can create opportunities for learning, and engaging in volun-
tary activities provides citizens with new skills and strengthens their sense 
of belonging to the society and can be a catalyst for social change.

 7. Voluntary activities can contribute to the growth and strengthening of 
social capital through development of a social network based on trust 

1 Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting 
within the Council of 16 May 2007 on implementing the common objectives for voluntary activities of 
young people, OJ C 241, 20.9.2008, p. 1.
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and cooperation and by encouraging behavioural attitudes based on engagement 
for the common good.

 8. Voluntary activities can contribute to the development of active citizenship, demo-
cracy, social cohesion and therewith to implementation of the basic values and prin-
ciples of the European Union, namely: solidarity, sustainable deve-lopment, human 
dignity, equality and subsidiarity, thus promoting European identity.

 9. Volunteering, as an expression of active citizenship, takes place in all areas of 
social life contributing e.g. to combating poverty and social exclusion, improving 
the situation of vulnerable groups, strengthening social integration and supporting 
active and dignified ageing, solidarity between generations as well as to economic 
growth.

10. Promotion of voluntary activities is also an overall objective of the European Year 
of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship (2011)2, and a prioritised field 
of action in the renewed framework of European cooperation in the youth field 
2010–20183. The Council Recommendation on the Mobility of Young Volunteers 
across the EU supports mobility of young volunteers4.

11. Promotion of voluntary activities can play a role in the implementation of the 
initiatives of the European Year for Active Ageing and Solidarity between Genera-
tions (2012)5 and is in line with the objectives of the European Year for Combating 
Poverty and Social Exclusion (2010)6 at once constituting an overarching element 
of those two actions and helping consolidate their results.

12. Volunteering can contribute to the achievement of the „Europe 2020” strategy 
objectives by supporting social inclusion and learning as well as through activities 
enhancing employability.

13. There exist barriers limiting voluntary activities and the full use of their potential, 
including:

• Unequally supportive conditions for developing voluntary activities at local, 
regional and national level, inter alia rights and responsibilities of volunteers 
and their organisations,

2 Council Decision of 27 November 2009 on the European Year of Voluntary Activities Promoting Active Citizenship 
(2011) (2010/37/EC). 

3 Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field 
(2010–2018) (OJ C311, 19/12/09).

4 Council Recommendation on the Mobility of Young Volunteers across the EU of 20 November 2008 (2008/C 319/03).
5 COM(2010) 462 final.
6 Decision of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the European Year for Combating 

Poverty and Social Exclusion (2010) (1098/2008/EC).
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• Undervaluing of voluntary activities,

• Lack of accessible information on voluntary activities, their value, 
possibilities and importance for individuals and the society.

The Council underlines the importance of voluntary activities:

14. For the strengthening of civil society, activating citizens (including those 
from vulnerable groups), social cohesion, solidarity between generations, 
inter-cultural dialogue, improvement of social skills and professional quali-
fications and key competences, fostering personal development, addres-
sing gender inequalities, reducing existing social barriers, intolerance and 
all forms of discrimination.

15. For the integration among European nations and the sharing of EU values 
beyond EU borders and promoting European identity.

16. For enhancing competences and supporting the career paths of young 
people, which can improve their opportunities on the labour market, 
among others by improving their social skills. Equally, volunteering acti-
vities cannot replace the value of formal education or experience of work 
in this respect.

17. For acquiring competences, achieving social inclusion, improving the capa-
cities and well-being of older people and for benefiting from their know-
ledge, skills and experience.

18. For enhancing competences and improving skills of vulnerable groups 
which might be also involved in volunteering and thus benefit from better 
social inclusion.

19. As a factor for developing sport and physical activity at the level which is closest 
to the citizens.

The Council therefore invites the Member States and the European Commis-
sion to take the following actions within the framework of their competences 
and in compliance with the subsidiarity principle, given their institutional 
structure:

20. Take into account these conclusions in the implementation of the obje-
ctives of the Europe 2020 Strategy and its flagship initiatives.

21. Promote cooperation on the development of voluntary activities within 
the European Union and in the European Neighbourhood Policy coun-
tries. This may be achieved through volunteer exchange programmes 
between the European Union and the European Neighbourhood Policy 
countries, as well as through support to voluntary organisations.
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22. Encourage collaboration, joint projects and sharing of experience and good practices 
among the different levels of public authorities, including at European level, among 
those involved in social, economic, cultural, educational and youth work7.

23. Support the development of civil society organisations (as key promoters of volun-
tary activities) at local, regional, national and European levels and their cooperation 
at European level, have a continuous dialogue with civil society and promote tra-
ining of volunteers and organisations involving volunteers.

24. Consider encouraging production, publishing and sharing of research tools/me-
thodologies and results concerning voluntary activities and active citizenship, 
along with statistical data including studies on the impact of voluntary activities 
on the economic and social condition of the Member States and social well-being, 
also taking into account the gender dimension.

25. Promote the role of volunteering as a form of non-formal and informal learning 
contributing to obtaining new skills and competences and improved employability 
in each and every age and social group.

26. Promote the visibility and recognition of competences gained through voluntary 
activities by means of instruments such as Europass and in particular the forth-
coming skills passport and Youthpass.

27. Support short term volunteering initiatives which people may find easier to com-
bine with paid employment and their family life as well as encourage solutions 
which promote the transition from occasional volunteering to longer-term volunta-
ry activities.

28. Mobilize the potential of people experiencing exclusion, who can be active citizens 
through voluntary activities that increase their sense of efficacy and change the 
stereotypical image in society which reduces them to aid beneficiaries.

29. Promote e-volunteering as an innovative form of voluntary activities, which is a po-
sitive aspect of the virtual activity of internet users.

30. Promote favourable conditions for developing voluntary activities using instru-
ments which may prove necessary, including strategies for the promotion and 
development of voluntary activities.

7 From the Council conclusions on the role of culture in combating poverty and social exclusion (15448/10).
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31. Encourage companies and other private-sector operators to support initia-
tives promoting and enhancing volunteering in the context of employee 
volunteering8.

32. Strive to ensure that the development of voluntary activities become 
a part of future EU programmes on social policy, education, youth, citizen-
ship, culture and sport, without prejudice to negotiations on the Multian-
nual Financial Framework.

33. Ensure that any action developed at EU level concerning the mobility 
of volunteers is in line with the European Quality Charter for Mobility9.

The Council invites the European Commission to:

34. Consider where appropriate the development of voluntary activities in 
programmes implemented under the Cohesion Policy.

35. Explore the possibilities which would allow voluntary activities to con-
tribute to projects subsidised from EU funds and develop mechanisms 
to allow for appropriate appraisal of voluntary activities.

36. Consider the scope for deepening discourse on the role of voluntary 
activities as an important element for further development of volun-
teering in the European Union.

37. Analyse the system of existing indicators concerning voluntary activities 
and their role in relevant EU policies, taking into account the gender 
dimension, and consider where appropriate to look for statistical tools, 
e.g. the ILO Manual on the Measurement of volunteer work, to ensure 
comparable data and indicate, where appropriate, current or new areas of 
voluntary activities which require closer cooperation within the EU.

38. Disseminate, where appropriate, any results of the dialogue with the civil 
society platforms, which are relevant for the promotion of voluntary activi-
ties.

39. Ensure that subsidiarity is preserved in the Member States’ definition of the 
scope of voluntary activities, particularly in the civil protection field.

8 European Parliament resolution of 22 April 2008 on the role of volunteering in contributing to eco-
nomic and social cohesion (2007/2149(INI)) (2009/C 259 E/02).

9 Recommendation (EC) No 2006/961 of the European Parliament and of the Council of 18 December 
2006 on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European 
Quality Charter for Mobility [Official Journal L 394 of 30.12.2006].


